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Mennen

In deze editie van de menserie met Riny Rutjens besteden we aandacht 
aan paardenkarakters. Het fysiek, de inzet van een paard bepaalt namelijk 
voor een groot deel zijn mogelijkheden in de sport.

e paarden die zijn bedoeld om in 

de (top)sport te lopen, zijn vaak 

niet de eenvoudigste paarden, 

vertelt Riny Rutjens. “Het karakter 

en de inzet van een paard, bepalen voor een 

groot deel of een paard op hoog niveau kan 

lopen, buiten natuurlijk zijn bouw, conditie 

en gezondheid. Al die factoren moeten goed 

zijn. Als een paard graag wil maar niet kan 

presteren, heb je een probleem. Maar als een 

paard perfect gebouwd en gezond is, maar 

niet bereid is de lat steeds hoger te leggen en 

een prestatie voor jou als koetsier neer te zet-

ten, ben je ook verloren.”

Gedrevenheid
Wat voor de toppaarden geldt, geldt volgens 

Riny ook voor sporters in het algemeen. “Kijk 

D

Welk paaRd 
past bIj jou?

bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen. Al-

les sporters zijn niet alleen fysiek sterk, maar 

ook mentaal. Kijk bijvoorbeeld naar Marianne 

Vos, haar gedrevenheid vond ik het mooist 

van allemaal. Dat je ruim van tevoren durft te 

zeggen dat je goud gaat winnen en het dan 

ook nog waarmaakt, daar heb ik bewondering 

voor. Eigenlijk kan ik wel stellen dat ik het 

liefst paarden van het type Marianne Vos voor 

de koets heb. Paarden met haar fysiek, met 

haar inzet. Dan kun je winnen.”

Riny legt uit dat het werken met topsportpaar-

den niet voor iedereen is weggelegd. “Sport-

paarden zijn vaak tegendraads, ze doen niet 

altijd wat jij hen vraagt te doen. Dat kun je ook 

niet afdwingen, het is de kunst om dit gedrag 

om te zetten in een stukje positieve training. 

Je moet je paard zo trainen en begeleiden dat 

hij voor jou wil werken. Dat is het belangrijkst.” 

Volgens Riny zie je om deze reden dat veel 

paarden richting de top afvallen. “Veel paar-

den kunnen het op een gegeven moment niet 

meer bijbenen. Ieder paard kan een parcours 

lopen of springen, maar lang niet alle paarden 

schoppen het tot men-, dressuur- of spring-

paard. In de mensport kunnen in principe 

alle paarden inspannen, ongeacht hun ras of 

karakter. Daarna volgt echter de kwalificatie: 

heb je te maken met een wandelpaard, een 

paard om rondjes mee door de omgeving te 

rijden, een paard om op laag niveau wed-

strijden te rijden of misschien wel met een 

potentiële topper?” De laatstgenoemde groep 

is volgens Riny dun bezaaid. “Toppaarden 

moet je zoeken met een vergrootglas. Er 

bestaan geen winkels waar je deze paarden 

op bestelling kunt afhalen. Daarom is het 

belangrijk dat je alle talentvolle paarden test, 

anders kom je er nooit achter wat een paard 

is huis heeft. Wanneer ik paarden op stal krijg, 

kijk ik allereerst of zij goed kunnen lopen in 

stap, draf en galop. Ook kijk ik naar het type 

paard en controleer ik de voeten. Een paard 

moet namelijk goede voeten hebben. Daarna 

start ik met de training.” Ook paarden die van 

huis uit goed kunnen stappen, moeten zich 

in het span bewijzen. “De paarden moeten 

met zeven kilometer per uur leren stappen. In 

deze fase ontstaan vaak al de eerste storingen. 

Stappen in dit tempo kost een paard inzet, in 

deze fase al komt het karakter van het paard 

naar boven. Wil hij voor je werken? Of wordt 

hij boos en gaat hij dribbelen? In dat laatste 

geval heb je al een probleem.” 

Pakt een paard de training wel goed op, dan 

kun je hem verder uitdagen. Bijvoorbeeld 

door hem cavaletti te laten lopen. En door 

hem in los zand te laten lopen, waardoor 

hij gedwongen wordt zijn achterbeen meer 

onder zijn massa te plaatsen. “Gaat dit goed, 

dan kun je steeds de lat wat hoger liggen. 

Laat de training te wensen over, dan moet je 

de oorzaak van het onderpresteren zien te 

achterhalen. Het kan zijn dat je paard fysiek 

niet het vermogen heeft om aan jouw trai-

ningsverwachting te voldoen. Misschien is hij 

in zijn spieren niet sterk genoeg en heeft hij 

een andere trainingsopbouw nodig. Of mis-

schien ligt er een medisch probleem aan ten 

grondslag. Om dat laatste uit te sluiten, is het 

verstandig om een ‘nieuw’ paard eerst te laten 

controleren door je dierenarts.”

Weet wanneer je moet stoppen
Is je paard gezond en doet hij goed zijn best 

in de training? Let er dan op dat je niet te snel 

teveel van je paard eist. Riny: “Het is belangrijk 

dat je je paard niet steeds overvraagt, hij mag 

niet op zijn tenen moeten lopen, al moet hij 

natuurlijk wel worden uitgedaagd. Bij een 

overvraagt paard slaat de positieve drive vaak 

over in een dalend enthousiasme. Het paard 

wordt overspannen, weet niet meer wat hij 

moet doen en blokkeert. In dat geval ben 

je genoodzaakt terug te gaan naar je basis. 

Gedoseerde training is enorm belangrijk. Blijf 

altijd kijken naar je paard. Werk binnen zijn 

mogelijkheden. Haal eruit wat erin zit. Maar 

stop op tijd. Wat er niet in zit, kun je er ook 

niet uit halen.”

Riny merkt dat een deel van de paarden die hij 

traint en opleidt, na de verkoop een terugval 

doormaken. “Degene die bij mij een paard 

koopt, is voor een groot deel verantwoordelijk 

voor de toekomst die dit paard heeft. Mijn 

klanten zijn meestal mensen die de (top)sport 

bedrijven, maar soms zijn het ook mensen 

die hobbymatig rijden. De begeleiding die 

zij nodig hebben om hun paard op niveau te 

houden, daar moet veel tijd in geïnvesteerd 

worden. Helaas maak ik nog wel eens mee dat 

ik van de potentiële toppers die ik verkoop, 

nooit meer iets hoor. Soms komt dit doordat 

een paard zich toch niet voldoende ontwik-

keld, maar vaak komt dit doordat de eigenaar 

en het paard niet op hetzelfde niveau rijden. 

Zo heb ik ooit eens mijn span waarmee ik 

in Beekbergen Nederlands Kampioen was 

geworden, verkocht aan een menner in 

Duitsland. Al een week na de verkoop werd 

ik gebeld dat het niet zo goed ging met mijn 

paarden. Of ik even wilde komen kijken. Dat 

liet ik me geen twee keer zeggen, want ik 

wilde maar al te graag zien waar mijn paarden 

terechtgekomen waren. Aangekomen in 

Duitsland reed de menner een rondje. Ik zag 

meteen dat mijn paarden niet gelukkig waren. 

Als combinatie liep het niet. Toen ik even later 

zelf de teugels in handen nam, duurde het 

slechts een minuut of de paarden liepen als 

vanouds. Het stalpersoneel had de paarden 

nog nooit zo zien lopen. De menner besefte 

dat hij een verkeerde aankoop had gedaan en 

besloot mij mijn paarden terug te geven, in 

ruil voor een span op zijn niveau. ‘Want’, zo zei 

hij, ‘hij had wel mijn span gekocht, maar was 

vergeten ook mijn handen te kopen’. Dat was 

voor mij een goede les. Onderschat nooit de 

invloed van de menner.” Een paar weken na de 

verkoop keerden de paarden van Riny terug 

naar Weert. “Wat was ik blij. Nadien heb ik nog 

veel gewonnen met dit span.”

Kies een paard dat past
Niet elk paard past bij elke menner, dat is het 

moraal van het verhaal dat Riny vertelt. Als 

beginnende menner is het daarom zaak om 

een braaf paard te kiezen. Riny: “Kies bij voor-

keur een paard dat niet te hoog in het bloed 

staat. Deze paarden zijn weliswaar mooi om 

te zien, maar voor beginnende menners kan 

het heel gevaarlijk zijn om met deze paarden 

te werken. Een Fries, een Fjord, een Haflinger 

en een Tinker zijn veelgeziene beginnerspaar-

den. Dat wil echter niet zeggen dat iedere 

Fries geschikt is. Ik ken ook Friezen die niet 

te stoppen zijn, maar over het algemeen zijn 

de koudbloedachtige paarden met wat meer 

volume aan te bevelen.” 

Als je naar een paard gaat kijken, adviseert 

Riny om vooral zijn gedrag in en om de stal 

te observeren. “Koop een paard dat braaf is 

in de omgang, die rustig de trailer in loopt 

en die zich rustig en gehoorzaam zijn benen 

optilt als het daarom gevraagd wordt. Als een 

paard al niet rustig is in de dagelijkse dingen, 

dan kun je hem als beginnende menner beter 

laten staan.”

Wanneer je met een rustig paard begint, kun 

je volgens Riny enorm groeien in de sport. 

“Een rustig, vergevingsgezind paard geeft 

ontzettend veel zelfvertrouwen. En dat komt 

je rijden alleen maar ten goede.”  

paardenkarakters in de koets


